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Перша буква кожного 
розділу була оздоблена 
малюнком, зазвичай 
рослинним – листочками 
чи квітами. Така буква 
називалася бýквицею.

Розглянь буквиці,  
й поєднай їх 
із буквами.

МОРСЬКІ ПОХОДИ
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 

вчився в Острозькій школі. І вже тоді 
читав друковані книжки.

Петро Конашевич-Сагайдачний

Острозька Біблія

В

Г

Х

Р

С

Б

К

О

Намалюй свою 
власну буквицю. 
Напиши першу 
букву свого імені 
та прикраси 
її рослинним 
візерунком.

Друкарський прес

У друкарні міста 
Острог було 
надруковано 
першу Біблію 
староукраїнською 
мовою.  

Це сталося 
в 1581 році.

ВИВЧИВСЯ 
ФАЙНО –

ТЕПЕР МОЖНА 
З КОЗАКАМИ 
В ПОХІД ІТИ!
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Спробуй ти! Разом із друзями чи однокласниками станьте в коло, візьміться за руки. Зробіть крок праворуч – 
одночасно, щоб не наступити одне на одного. А тепер швидше! І ще швидше!

Козацькі човни були маленькі й легкі, а козаки чудово працювали разом. Тому швидко обганяли великі кораблі ворогів.

Порахуй козаків і дізнайся, 
скільки їх вирушає в похід.

Знайди одного козака, 
який відрізняється

Завдяки розуму й сміливості Петро Конашевич-Сагайдачний був обраний гетьманом Війська Запорозького. 
На чолі з ним козаки мали багато військових перемог, особливо на морі. 

Здобуття Кафи (Феодосія) запорожцями на чолі з Петром 
Конашевичем-Сагайдачним у 1616 році. Гравюра

Розшифруй слово й дізнайся, як називався 
відомий козацький човен:

А          А         К          Ч          Й 2 5 4 1 3

1 2 3 4 5

Скільки човнів ти бачиш на картині? 
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МОРЕ
Морські походи були важливою частиною життя козаків. Що краще козаки розуміли море, то швидше 
діставалися до цілі.

Розглянь картину Василя Кричевського зблизька. А тепер відійди від неї на 3 кроки. 
Чи щось змінилося? Як тепер видно море?

Вода буває різних відтінків. Поєднай кольори 
з назвами. Які з них ти бачиш на картині?

1. БІЛИЙ

2. БЛАКИТНИЙ

3. БУЗКОВИЙ

4. ЗЕЛЕНИЙ

5. ЗОЛОТИЙ

6. РОЖЕВИЙ

7. СІРИЙ

8. СИНІЙ Василь Кричевський 

Василь Кричевський, «Море»

МОРЕ БУВАЄ ТАКЕ РІЗНЕ!
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Вода навколо нас дуже різна. Намалюй ї ї. Які кольори ти використаєш?
Підбери слова, щоб описати воду.
А які з цих слів найкраще описують море Кричевського?

ХВИЛЯ

РІЧКА КАЛЮЖА

КРАПЛЯ

КРИЖАНА  СПОКІЙНА  ЛАСКАВА  ГЛИБОКА  БУРХЛИВА  ТИХА  ПРОЗОРА  ГРАЙЛИВА


